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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés- kutatási és Tudásmenedzsment
Intézet

tanársegéd
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egyetemi tanársegéd munkakörben oktatói-kutatói feladatok ellátása: • A
Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet magyar nyelvű alapszakjain és
magyar, illetve angol nyelvű mesterszakjain oktatói és vizsgáztatói feladatok ellátása,
előadások, szemináriumok és tréningek tartása kiemelten a pszichológiai,
szociálpszichológiai, tanácsadás módszertana tematikájú kurzusokra fókuszálva (pl.
pszichológia alapjai; munka- és szervezetpszichológia; tanácsadás elmélete, módszerei
és gyakorlata; tanácsadás szociálpszichológiája; önismereti tréning; kompetencia alapú
képességfejlesztés;
csoportdinamikai
és
személyiségfejlesztő
tréning)
•
Tananyagfejlesztésben való részvétel. • Szakdolgozati és tudományos diákköri
témavezetésben és bírálati tevékenységben való közreműködés, záróvizsga
bizottságban való részvétel, felvételi szakmai anyagok értékelése és felvételi
bizottságban való részvétel, • Az alap és mesterképzéshez kapcsolódó oktatási és
tudományos kapcsolatok erősítése, nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatok
kialakítása és fenntartása kiemelten az emberi erőforrás tanácsadás területén; • Hazai
és nemzetközi pályázatok készítésében, benyújtásában és megvalósításában való
részvétel. • Tudományos kutatómunka végzése önállóan és kutatócsoportban, •
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Folyamatos és magas színvonalú publikációs tevékenység, • Az egyetemi tudományos
és szakmai rendezvények, konferenciák szervezésében, és az azokon való aktív
részvétel, a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet képviselete szakmai,
illetve tudományos programokon.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyetem, a pszichológia területén szerzett mesterszakos végzettség,
folyamatban lévő doktori tanulmányok,
angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás
képes legyen angol nyelven is oktatni
felsőoktatásban szerzett tapasztalat
az emberi erőforrás menedzsment/vezetés és szervezés/tanácsadás területén
szerzett tapasztalat
internetes alkalmazások, levelező rendszerek, MS Office ismerete
kutatómunkát támogató statisztikai programok és az oktatómunkát támogató
digitális Platformok ismerete, gyakorlott használata
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• a pszichológia területén szerzett doktori fokozat,
•
tanácsadó szakpszichológus vagy munka- és szervezet szakpszichológus
szakirányú végzettség
• vállalati környezetben szerzett munkatapasztalat
• a szakos képzésekkel összeköthető, aktív szakmai kapcsolatrendszer (emberi
erőforrások, közösségszervezés, felnőttképzés területén)
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

jó előadói készség,
önálló és csapatmunkára is való képesség,
nyitottság a folyamatos fejlődésre és tanulásra,
elkötelezettség a felsőoktatásban való munka mellett,
kutatói jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz
a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
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sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Pedagógiai és Pszichológiai Kar részére a
karrier@ppk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bérezés megegyezés szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés
keretében
benyújtott
személyes
adatokat
a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.

további

információt

a

https://www.elte.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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